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Centro Ciência Viva de Bragança comemorou
a Noite Europeia dos Investigadores
A ciência saiu à rua com a presença
de vários investigadores do IPB que
participaram em várias actividades
BRAGANÇA
Olga Telo Cordeiro

A 29 de Setembro, comemorou-se a Noite Europeia
dos Investigadores e Bragança foi uma das 18 localidades
que, em todo o país, aderiram à iniciativa.
A partir das 21 horas a
ciência sai à rua para uma comemoração que aproxima o
cidadão dos investigadores.
Ivone Fachada, do Centro de
Ciência Viva de Bragança,
explica que o programa incluiu vários workshops científicos, actividades laboratoriais e apresentação de projectos tecnológicos inovadores.
“O tema geral são os recursos naturais endógenos e
nós quisemos focalizar a investigação aplicada que é desenvolvida no Instituto Politécnico de Bragança, pelos
seus investigadores, com a

realização de workshops sobre alimentação saudável e
outro sobre tomilho silvestre
na cosmética tradicional, para fazer um protector labial e
uma máscara facial caseira,
jogos didácticos do grupo de
investigação do BioChemCore do centro de Investigação
de Montanha, tivemos também uma parte de degustação de azeite e provas comentadas”, descreveu a responsável. Houve ainda outras actividades para todas as idades,
num ambiente descontraído, com actuação musical da
Rauss Tuna, do IPB e a criação de um espaço chill out
na esplanada do CCVB, com
a presença da loja de cerveja
artesanal Hops N’ Beer. Ao
longo da noite foi ainda possível vera uma mostra digital de fotografias e vídeos de
paisagens naturais, da autoria do fotógrafo Pedro Rego.
Os curiosos dos 8 aos 80
puderam participar, no Cen-

O Centro de Ciência Viva de Bragança integra a rede que promove a aproximação da ciência com os cidadãos

tro de Ciência Viva de Bragança, nestas e noutras iniciativas para pôr as mãos na
massa, a oportunidade de
conversar com investigadores, nomeadamente sobre a
área das energias renováveis,
sobre soluções inovadoras,
entre elas um projecto na casa da seda que vai ser a instalação de uma pico-hídrica
no sentido de a tornar numa

estrutura auto-sustentável e
descobrir desafios que o futuro reserva.
O grande objectivo foi
proporcionar, no Centro de
Ciência Viva, um convívio
informal com os investigadores do Instituto Politécnico
de Bragança, aproximando
os cidadãos da comunidade
científica. A Noite europeia
dos investigadores é celebra-

da em Portugal sob a coordenação do consórcio FORESIGHT, que é coordenado pela
Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e tem como parceiros o i3S – Instituto de Investigação e Inovação
em Saúde, o Instituto de Tecnologia Química e Biológica
(ITQB) e a Universidade de
Coimbra.

